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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

Kepada 

Yang Terhormat, 

Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di – 

        Kudus 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Naintina Sailin Nihlah,                     

NIM: 212115 dengan judul: “Pengaruh Pengalaman Kerja, Iklim Komunikasi 

Organisasi dan Sistem Pengupahan Terhadap Produktivitas Karyawan 

(Studi Pada KSP Giri Muria Group)” pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan 

proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut dapat diterima 

dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Naintina Sailin Nihlah 

NIM :  212115 

Jurusan/Prodi :  Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  

Judul Skripsi : Pengaruh Pengalaman Kerja, Iklim Komunikasi Organisasi dan 

Sistem Pengupahan Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi 

Pada KSP Giri Muria Group) 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

 

                             

                                  

       

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. 

Al-Qashash: 77)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 77, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi 

dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2007, hlm. 

394. 
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PERSEMBAHAN 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, 

taufiq, hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam 

setiap langkahku. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan baginda 

Rasulullah Muhammad SAW.  

Ku persembahkan karya kecil ini, serta ucapan terima kasih kepada: 

Orang tuaku Bapak Mahsun dan Ibu Sulianah yang senantiasa selalu 

mendo’akanku, mendidikku,memberikan kasih sayang, memberikan semangat, 

dukungan dan pengorbanan yang tulus untuk kebahagiaan, serta masa depanku, 

Kekasihku Abdulloh Nashih yang telah memberikan kasih sayangnya  

untukku, memberikan semangat, inspirasi, dukungan dan dorongan yang kuat 

sehingga aku mampu menghadapi rintangan dan tantangan yang ada 

dihadapanku. Karnamu aku bisa tersenyum dan terima kasih telah menjadi 

seorang yang sangat berarti untukku, 

Keluargaku, adikku Nabila Mu'azaroh yang menemani hari-hariku, Pakde, 

Bude, Paklik, Bulik, mbak-mbakku, mas-masku, yang tak bisa aku sebutkan 

satu per satu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses 

belajarku, keponakan-keponakanku yang selalu menghadirkan keceriaan 

disetiap hariku,, 

Bapak Karebet Gunawan, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran, membimbing dan mengarahkan 

dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Guru-guruku, dosen-dosenku yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing 

dengan ketulusan dan keikhlasan, senantiasa aku mengharapkan barokah doa 

dan ilmunya, 
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Sahabat-Sahabatku Mbak Dzaki, Mbk Zizin, Dek Ela, terima kasih untuk 

kebersamaan kita dan jaga selalu persahabatan kita.  

Teman-teman kelasku, Anif, Lele, Vira, Mbak Sam, Mbak Alif, Mbak Dyah, 

Mbak Zaki, Mbak Eli gombol, Unyil, Mbak Tya Cucok, Mbak Ulya, yang 

selalu aku kenang dan rindukan kebersamaan kita dengan penuh canda tawa, 

selalu menemaniku dalam belajar dan proses penyusunan skripsi ini. Dan tak 

lupa teman-teman kelas ES/B 2012. Thank's for all 

Keluarga baruku KKN Stain Kudus angkatan ke-38 kelompok 5 desa Padangan 

Winong Pati yang telah memberikan warna baru dalam hidupku. 

Almamaterku Stain Kudus, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, terima kasih 

juga kepada KSP Giri Muria Group yang telah memberikan izin untuk 

penelitian skripsi ini. 

Dan tak lupa semua pihak yang telah membantuku dalam proses penyusunan 

skripsi. Semoga Allah meridhai dan membalas atas kebaikan kalian semua, dan 

semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menjalani hidup 

ini. Amin…. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan 

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Karebet Gunawan, SE, MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan dosen 

pembimbing yang telah bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk 

melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus beserta 

staff, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Para dosen/staff pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Alfi Hidayat, SE. selaku Ketua Pengurus, Nila Damayanti, SE. selaku 

Manajer HRD KSP Giri Muria Group serta seluruh karyawan KSP Giri Muria 

Group yang memberikan izin penelitian serta membantu memberikan 

informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  
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7. Bapak Ibu yang telah mengasuh, membimbing, memberikan dorongan kepada 

Penulis, baik moral maupun spiritual. Hanya bakti dan doa-doa yang bisa 

Penulis berikan. 

8. Teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi 

Syariah yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

9. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tak bisa 

penulis sebutkan satu per satu. 

 

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan 

yang layak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca 

pada umumnya. 

 

 

        


